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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

 

    Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у оквиру Одељења  

за инспекцијске послове за 2019.годину сачињен је у складу са чланом 44. Закона о 

инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015 и 95/2018) и то онај део поверених 

послова из области заштите животне средине који се односи на инспекцијски надзор и 

контролу по свим важећим Законима и прописима заштите животне средине. 

 1.Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције): 

    Надзирани субјекти су упозоравани о својим обавезама из Закона о заштити 

животне средине- достављања података за израду Локалног регистра извор загађивача- 8 

предмета. Упозравање надзираних субјеката о својим обавезама из Закона о управљању 

отпадом  20 предмета 

  2.Обавештавање јавности ,пружању стручне и саветодавне подршке  

надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним 

субјектима или у вези и са надзираним субјектима,укључујући издавање акта о 

примени прописа и службене саветодавне посете,превентивним инспекцијским 

надзорима и другим активностима усмереним ка подстицају и подржавању 

законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних 

последица по заканом и другим прописом заштићена добра,права и интересе,са 

подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим 

активностима(превентивно деловање инспекције 

 Инспекција за заштиту животне средине је току 2019. године, у поступку вршења 

инспекцијских надзора, редовно, благовремено и детаљно информисала надзиране 

субјекте у вези са применом одредби закона из области заштите животне средине и 

подзаконских аката и у случају ненадлежности упућивала надзиране субјекте на надлежне 

органе. Информисање јавности се огледа  и објављивањем  Плана инспекцијског надзора 

за 2019. годину и контролних листа из области заштите животне средине  



 

   

 3.Нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи: 

 Сачињеноje19.контролних листа након преиспитивања садржаја 25.04.2019.г. и 

објављењо на интернет страници из следећих области инспекцијског надзора:, заштита 

животне средине у индустријским објектима контрола управљања отпадом,нејонизујуће 

зрачење и заштита природе. Приликом редвних инспекцијских надзора попуњаване су 

контролне листе у складу са предметом контроле и надзирани субјекти су у 90% случајева 

ускладили пословање и поступање. 

 4.Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): У 

току 2019.г.инспекција за заштиту животне средине је имала 93 предмета покренутих по 

службеној дужности 12 предмета по захтеву странке, донето је 23 решења  и урађено33-

дописа.  

 

 5.Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима:У 

2019. години  нијеје контролисан ниједан нерегистровани субјекат  

 

 6.Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово 

дејство:Уједначавање праксе инспекцијског надзора се постиже уском сарадњом и 

разменом искустава са другим инсекцијама као и поступање по  Закону о инспекцијском 

надзору  Вршен је редован инспекцијски код надзираних субјеката према плану 

инспекцијског надзора који је заснован на процени ризика и сразмеран је процењеном 

ризику.                                

 

  7.Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских 

надзора који нису извршени и разлозима за то, као и број допунских налога за 

инспекцијски надзор:По плану за 2019.год планиран је инспекцијски надзор код 

79надзираних субјеката са одговарајућим бројем контрола зависно од врсте и .предмета 

делатности.По плану је извршена контрола код 75 надзираних субјеката 1 надзирани 

субјекат је престеао са обављањем делатности Није било допунских налога за 

инспекцијски надзор.План за 2019годину је предвиђен и усвојен за два инспектора за 

заштиту животне средине .Инспекторима за заштиту животне средине су поверени и 

послови из Закона о туризму. 

   8.Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције:Инспектори за зжс  су имали сарадњу са републичким инспектором као 

и са комуналним и грађевинским инспекторима  

   9.Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делтворне употребе ресурса 

инспекције и резултати предузетих мера: ,  По питању техничке опремљености 



инспекција не располаже својим возилом већ дели возило са службом за извршење и 

начелником инспекције и сваки извршилац има свој рачунар. 

 

  10.Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:  придржава се рокова 

у складу са Законом . 

 

  11.Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов 

исход):У 2019 години инспектор није имао предмете у којима би се водио другостепени 

поступак или покретање управног спора. 

 

  12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, 

уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се 

односиле:У 2019 години није било поднетих притужби на рад инспектора за заштиту 

животне средине. 

 

  13.Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања и број инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора који су похађали обуке и друге облике стручног 

усавршавања: Инспектори су похађали следеће обуке.: 

Стручна обука инспектора из области стратешког планирања Врњачка Бања 3-7 април 

2019.г 

-ТАЕX радионица управљање отпадним водама  Београд 16-17 април 2019.год. 

-Вештине и комуникације и професионално понашање инспектора  Лесковац 25-26. 

септембар2019.г. 

-Студијска посета граду Јавле- Подршка локалним самоуправама на путу придруживања 

ЕУ 27-31октобар 2019год. 

- Јавна расправа у  вези  вези Закона о процени  утицаја  на животну средину и Закона о 

стратешкој процени на животну средину Београд 9април 2019.год. 

 -ТАЕX радионица управљање отпадним водама  Београд 16-17 април 2019.год. 

- Јавна расправа  у  вези Закона о процени  утицаја  на животну средину и Закона о 

стратешкој процени на животну средину Крушевац 20јун 2019.год 

-Консултативни састанак у вези нацрта Закона Закона о одговорности на штету према 

животној средини ,Крагујевац  5 новембар 2019.год. 

Јавна расправа о нацрту Закона о изменама Закона о управљању отпадом ,12новембар 

2019.год 

-Радионица о развоју  широкопојасних инфраструктура(нејонизујуће зрачење)Београд 12 

новембр 2019.год 

 

  14.Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: Измена Закона за 

заштиту од буке  

  15.Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему:-Редовно ажурирање података на сајту Градске управе 



Крушевац и ажурирање података и вођење евиденције о инспекцијском надзору  ХЕРМЕС 

- Информациони систем локалне управе Инспектор прати сваку промену и редовно се 

информише. 

  16.Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: -Сви 

поверени послови се извршавају на време и у законском року. 

 

  17.Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција: У 2019 год  је поднета 1 прекршајна  пријава  у вези Закона о заштити од 

буке са још непознатим исходом. 
 
Показатељи делотворности инспекцијског надзора: 

Укупно предмета:--------------------------------------- 140 

Предмети по службеној дужности по захтеву странке---12 

Предмети по захтеву надзираног субјекта-------8 

Уз годишњи извештај о раду инспекција доставља преглед(списак)постављених 

радних циљева инспектора и збирни приказ њиховог извршавања 

-Одређени су следећи радни циљеви: 

1..Извршен редован инспекцијски надзор надзираних субјеката по усвојеном Плану 

инспекцијског надзора за 2019.год.Рок по Плану инспекцијског надзора за 2019.г. 

2..Извршен ванредни утврђујући инспекцијски надзор по захтеву надзираних 

субјеката.Рок у складу са  Законом. 

3.Извршене службене саветодавне посете.Рок по Плану. 

4.Донешена решења и вршена контрола извршења решења.Рок је цела година. 

5..Сви Извештаји урађени у року по Закону и на начин који одреди Руководилац.Рок је 

цела година. 

6.Урађен и одобрен од стране Министарства,План инспекцијског надзора за 2020.г.у 

законском року. 

7. Урађен Годишњи извештај о раду за предходну годину 2018.и достављен Министарству 

у законском року. 

8.Ажуриране контролне листе и објављене контролне листе и План инспекцијског 

надзора, на сајту градске управе града Крушевца. 

9 Вођење евиденције, и стручно усавршавање у 2019. години 

Извршени постављени радни циљеви. 

 

 
          ГРАДСКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ЗАШТИТУ 

                        ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                   Начелник  одељења  за  

                                                                                         инспекцијске  послове 
                                                                          
              Биљана Станковић 

                                                                                                              Снежана Радуловић 

              Весна Тасић 


